
  طيب يف شيء غريه الشيخ :

شيخنا الزال فيه سؤاالن أّوال فيه سؤال أصويل أو الّسؤال األخري ماهي نصيحتكم أّوال للجبهة  السائل :

اهللا و إىل رجاهلا و إىل الّشباب املسلم يف اجلزائر . بارك اهللا  اإلسالمّية لإلنقاذ يف اجلزائر و تصل إليهم إن شاء

  فيكم .

و فيكم بارك , على ضوء ما سبق من كالمي و البيان ما أظّن عندي شيء جديد أقّدمه جوابا على  الشيخ :

قّيض اهللا هلم منزلة و هذا الّسؤال لكّين أّخلص فأقول أنا أنصح إخواننا يف اجلزائر و يف كّل البالد اإلسالمّية اّلذين 

مكانا بني إخوام املسلمني أن يعنوا بالعلم بدراسة العلم وأّن مع الّزمن خيرجون علماء يتوّلون تعليم الّشعب 

املسلم و بالّتايل ننصح هذا الّشعب املسلم بشيئني اثنني , الّشيء األّول أن يلجأ إىل العلماء يستفتيهم يف كّل ما 

و ثانيا أن ال يقعوا يف مثل ما نلمس حنن يف هذه البالد و غريها أّن كثريا من الّشباب حينما يتعّلق بشؤون حيام 

يشعرون أّم أوتوا شيئا من الفهم و القراءة و الكتابة فيستعجلون باإلفتاء مبا جيوز و ما ال جيوز و هذا حرام و 

(( فاسألوا أهل الذّكر ون قول اهللا تبارك و تعاىل هذا حالل فيغرتّون بالّشيء القليل ممّا عندهم من الثّقافة و ينس

فهم يعلمون من قرارة نفوسهم أّم ما صاروا من العلماء اّلذين جيوز هلم أن جييبوا فيما إذا  إن كنتم ال تعلمون ))

مع ذلك فهم يستعجلون يف األمر و حيّللون و حيّرمون  (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون ))سئلوا 

عتمادا على هذا العلم القليل اّلذي عندهم و اّلذي ال يسوّغ هلم أن يفتوا أنفسهم بأنفسهم فضال عن أن يفتوا ا

  غريهم , علم العلم و العمل بالعلم إن شاء اهللا . خالص انتهى؟

  خالص , فيه سؤال قّدمه أحد اإلخوان اآلن . السائل :

  نعم . الشيخ :

تشتهر فيها دور البغاء و تشرف الّدولة عليها و تعطي البغايا أجورا على  يقول بعض بالد املسلمني السائل :

  ...البغاء و معلوم ي الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم عن البغي أو عن هذا 

  أبو مالك : عن مهر البغي .

  نعم عن مهر البغّي . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  فماذا تقولون يف هذا ماذا توجهون .. السائل :

  أبو مالك : يعين هل يكّفر احلاكم ذا ..

آه هذه ليست أّول خمالفة من هذه القوانني بال شّك هذا نوع من الكفر فقد يكون كفرا اعتقاديّا و قد  الشيخ :



يكون كفرا عملّيا فمن يشرّع هذا القانون على أنّه جائز و مباح فهو كفر خيرج صاحبه من املّلة أّما من يشّرعه  

ذين يأكلون أموال الّناس بالباطل بأّي طريق من الطّرق كالّسرقة و الّسرقة املقّننة كالبنوك مثال فكّل كأولئك الّ 

هذه األشياء هي حمّرمة إسالمّيا فمن استحّلها و مل يعرتف بتحرمي الّشرع إيّاها فهذا كافر مرتّد عن دينه أّما من 

ي يزين و اّلذي يسرق و اّلذي يستغيب و ينّم و و إىل آخره  استحّلها معرتفا مبخالفتها للّشريعة فشأنه شأن اّلذ

كّل هذه معاصي ال خيرج بارتكاا من دائرة اإلسالم ما دام ال يزال يتمّىن عقيدة حكم اإلسالم فإذا مل يتبّىن هذه 

  العقيدة فهو حينذاك كافر .

  السالم عليكم يا شيخ أّول ما أبدأ به كالمي السائل :

  سؤاليف عندك  الشيخ :

  متهيد للسؤال يعين السائل :

  تفضل . الشيخ :

  أّول ما أبدأ به كالمي أّنين أحّبك يف اهللا السائل :

  أحّبك اهللا اّلذي أحببتين له , نعيش حبّبكم و بدعواتكم الّصاحلة إن شاء اهللا . الشيخ :

يحا هناك بعض اإلخوة يف اجلزائر بارك اهللا فيك يعين فيما خيّص الّدراسة يف اجلامعات , يعين أريد توض السائل :

  مسعوا فتوتكم

  فتواكم الشيخ :

فتواكم يف هذا املوضوع هناك من قال أّن هذه الفتوى صاحلة إّال للبلدان اّليت جند فيها جامعات خمتلطة  السائل :

البلدان . و جامعات غري خمتلطة فيها اختالط وهناك جامعات ما فيها اختالط و هناك من قال أّا صاحلة لكّل 

  فأريد منكم توضيحا يف هذا املوضوع .

اّلذي أفهمه من هذا الّتفريق من ذاك البعض أنّه كأنّه ينطلق يف هذا الّتفريق من قاعدة معروفة و هي غري  الشيخ :

معة فشرح قوله أّن العلم هذا البّد منه فإذا كان يوجد جا " الغاية تربّر الوسيلة "معروفة القاعدة هي اّليت تقول 

ليس فيها اختالط فهذا هو الّسبيل لتحصيل هذا العلم أّما إذا مل يكن مثل هذه اجلامعة إّال جامعة فيها اختالط 

فالغاية تربّر الوسيلة , الغاية هي حتصيل العلم و الوسيلة هي هذه اجلامعة اّليت فيها االختالط . حنن نقول هذه 

قاعدة للكّفار هم اّلذين نشروا هذه القاعدة بفعلهم و بثقافتهم  القاعدة ليست معروفة يف اإلسالم هذه القاعدة

الغاية تربّر الوسيلة , الّشرع ال جييز الوسيلة اّليت ليست مباحة شرعا يف سبيل حتصيل مصلحة شرعّية على العكس 

لوسيلة يعين أن من ذلك اإلسالم أحيانا يوقف األخذ باملصلحة دفعا للمفسدة و هنا القضّية بالعكس الغاية تربّر ا



تّتخذ وسيلة يف سبيل حتقيق مصلحة . هنا يأيت يف بايل الّشاعر القدمي اّلذي ال أحفظ منه إّال الّشطر الثّاين لعّل 

  إيش الّشطر األّول ؟ " ليتها مل تزن و مل تتصّدق "األستاذ ميّدنا مبحفوظاته أنا أحفظ قوله 

  ويل لك ال تزين و ال تتصّدقي " " أمطعمة األيتام من كّد فرجها    سائل آخر : 

  ارفع صوتك حىت يسجل الشيخ :

  " أمطعمة األيتام من كّد فرجها     ويل لك ال تزين و ال تتصّدقي "سائل آخر : 

فهذه تزين من أجل ماذا ؟ من أجل أن تتصّدق , تغّين و تبين مسجدا مباهلا احملّرم ليس هلذا املال ذلك  الشيخ :

و أرجو أن تفهموا هذا جّيدا  " الغاية تربّر الوسيلة "ن وراء بناء املسجد فهذه قاعدة كافرة األجر اّلذي تبغاه م

يصل األمر أحيانا إىل  " الغاية تربّر الوسيلة "ألّن كثريا من األحزاب اإلسالمّية تقوم تصرّفاا على هذه القاعدة 

م ألّم ال ينضّمون إىل حزم الغاية تربّر بعض هؤالء األحزاب أن يفرتوا على غريهم من املسلمني حتطيما هل

الوسيلة هذا ليس من اإلسالم ال من قريب و ال من بعيد . فنعود اآلن إىل ذلك البلد اّلذي ال يوجد فيه إالّ 

جامعة خمتلطة ما هو هذا العلم اّلذي يراد حتصيله أهو فرض عّني أم فرض كفاية ؟ الشّك أنّه ليس فرض عّني 

ون على العكس من ذلك علما ال جيوز دراسته كمثل دراسة قوانني االقتصاد و الّسياسة و حنو هناك قد يدرس

ذلك ممّا خيالفون فيها الّشريعة اإلسالمّية يف كثري من فروعها فحينما يقول ذلك القائل أنّه هذه الفتوى صحيحة 

در من أخ لنا عزيز علينا يف الكويت إذا وجدت جامعتان إّما إذا ال يوجد إّال جامعة واحدة حنن نعرف هذا و ص

قبل احملنة األخرية هذه و صرّح تصرحيا خطريا جّدا بأنّه ال ميكن أن تقوم للمسلمني قائمة إّال بارتكاب بعض 

احملّرمات و أنا أعتقد أّن كّل مجاعة إسالمّية تريد أن حتشر نفسها يف العمل الّسياسي القائم اآلن يف احلكومات 

" الغاية تربّر الوسيلة طّر إىل الوقوع يف مثل هذه املخالفة يعين يف ارتكاب ما حّرم اهللا على قاعدة اإلسالمّية ستض

هذا ليس من اإلسالم يف شيء فلذلك حنن نقول لو مل تقم قائمة هذه اجلامعة القائمة على معصية اهللا عّز و  "

ى العكس من ذلك حينما يتبّنون حكم جّل ماذا سيصيب املسلمني من الّدمار و اهلالك ؟ ال شيء . بل عل

اإلسالم سيضطّرون أن يوجدوا جامعة قائمة على نظام اإلسالم و أنتم تعلمون أّن مسجدا ضرارا أنشئ ال جيوز 

اإلقامة فيه و الّصالة فيه و هو مسجد لعبادة اهللا عّز و جّل وحده ال شريك له مع ذلك أنشئ إيش ؟ ضرارا . 

ب أن يهدم من أصله من أساسه فهذه اجلامعة القائمة على االختالط الغري مشروع هلذا القصد إذن جيوز بل جي

ما هي الفائدة العلمّية اّليت ستقّدمها إىل الّشباب املسلم أنا أعتقد أّن هذا ليس هو الّسبيل لتحصيل العلم و حنن 

لم نافع , كّل علم نافع و ليس هذا حينما نقول هذا الكالم ال ننسى أّن اإلسالم يأمر املسلمني أن يتعّلموا كّل ع

خاّصا يف العلم الّشرعي بل أّي علم فيزياء , كيمياء فلك إىل آخره ممّا ميكن أن يستفيده املسلمون و أن يقيموا 



حيام احلاضرة عليها هذا فرض كفائي لكن يف سبيل حتقيق هذا الفرض الكفائي , ال جيوز أن يعّرض املسلم 

نا حتضرنا كثري من األمور اّليت يقع فيها الّشباب املسلم و الّشابّات املسلمات حنن نقول نفسه ملخالفة شرعّية ه

مثال اليوم أّن الّطّب انتشر و صار له ختّصصات عديدة يف جوانب متعّددة جّدا و أّن الّنساء حباجة إىل طبيبات 

ض بدا بسبب مرض أملّ ا عند رجل هذه حقيقة ال جيهلها إنسان و أنّه ال جيوز شرعا للمرأة املسلمة أن تعر 

طبيب فإذا جيب أن يكون عندنا طبيبات مسلمات لكن ما هو الطّريق ؟ على قاعدة الغاية تربّر الوسيلة يرى 

بعضهم أن نسمح لبناتنا , ألخواتنا , لنسائنا أن يدخلن هذه اجلامعات املختلطة يف سبيل حتصيل هذا العلم ألنّه 

ن نقول ال . ألنّه هذا االختالط يعّرض فتياتنا و نساءنا للفتنة و خباّصة إذا كان نوع فرض كفائي البّد منه حن

الّطّب اّلذي يتطّلب من املرأة أن يقرتب وجهها من وجه الطّبيب املعّلم نفسها من نفسه إىل آخره هذه تعّرض 

نها لذلك حنن نقول من كان مسلما نفسها للفتنة و تقع هناك مشاكل أنتم البّد مسعتم الّشيء الكثري أو القليل م

و يغار على عرضه و على نسائه فال جيوز له أن يقّدم بنته أو أخته فضال عن زوجته لتحّصل هذا الفرض 

الكفائي و كما قيل قدميا لكّل ساقطة يف احلّي القطة أنا أعتقد أّن املسلمني و املسلمات ليسوا كّلهم مبثابة 

ّشرعّية فالبّد يوجد هناك من الّشباب و الّشابّات من ال يهتّمون باحلرام و احلالل واحدة من االهتمام باألحكام ال

و خباّصة إذا وجدوا بعض األقوال اّليت تساعدهم على استحالل ما يقول اآلخرون بأنّه غري حالل هذا الّنوع هو 

جنعل حنن أنفسنا كبش الفداء  اّلذي سيكون كبش الفداء و ال ينبغي حنن أن جنعل نساءنا كبش الفداء بالّتايل ال

يف سبيل حتصيل ذلك العلم اّلذي هو فرض كفاية و ليس فرض عني ألّن فرض الكفاية ال جيوز حتصيله بارتكاب 

ما هو فرض عني اجتنابه أي احملّرمات , فاحملّرم هو فرض اجتنابه فال جيوز ارتكابه يف سبيل حتصيل ماذا ؟ فرض  

  .نعمكفائي . هذا هو جواب ما سألت 

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد السائل :

  أبو ليلى : عرف نفسك أوال

  . ...ابو مهام عمر  السائل :

  أهال الشيخ :

  أبو ليلى : الذي كان حزينا ألجل ما رآك

  كيف ؟  الشيخ :

  أبو ليلى : الذي كان حزينا ألجل ما رآك

  أهال وسهال . الشيخ :



ندي ثالثة أسئلة , الّسؤال األّول يعين يف قضّية أفغانستان هل اجلهاد يف أفغانستان فرض عني يا شيخ ع السائل :

  و إن كان فرض عني ما نصيحتك هل هناك مجاعة تقوم على الكتاب و الّسّنة تنصحنا بالّذهاب إليها ؟

مضى من الّزمان ألّين أعتقد  أنا ال أزال أعتقد أّن اجلهاد يف أفغانستان هو فرض عني بل اآلن آكد ممّا الشيخ :

أّن اّلذين يذهبون إىل هناك من البالد العربّية فهم يذهبون أّوال اهدة الكّفار اّلذين هم الّشيوعّيون واستحّلوا 

البالد و حكموها بالّدمار و ثانيا أّم سينقلون إليهم شيئا من العلم اّلذي هم حباجة إليه كّنا هذا نقوله قدميا أّما 

فهناك شيء آخر جيب على من يستطيع أن يذهب إىل هناك يف سبيل اجلهاد أيضا يف سبيل تقريب وجوه  اآلن

االختالف بني القادة اّلذين وقع اخلالف بينهم كما بلغنا مع األسف و لعّل ذلك كان من أسباب عدم اقتطاف 

يت هي كابل و إذا م وقفوا أخريا و اهللا مثرة هذه العشر سنوات اّليت كّنا نسمع أنّه كادوا أن يبلغوا العاصمة الّ 

أعلم بسبب أو لعّله من األسباب هو اخلالف اّلذي وقع بني الّرؤساء هناك فهذا أمر طارئ جديد مل يكن من 

قبل يوجب على املسلمني الغيورين أن يذهبوا إىل هناك ملقاتلة األعداء من الكّفار الّشيوعّيني أّوال ّمث حملاولة 

  هؤالء املختلفني هذا جوايب عّم سألت .اإلصالح بني 

  بارك اهللا فيك الّسؤال الثّاين السائل :

ما موقفنا إذا دخلت اجلبهة اإلسالمّية لإلنقاذ يف اجلزائر للربملان ماذا يكون موقفنا هل ننتخب أم ال  السائل :

  خاّصة بعدما قلت بأّن دخول الربملان هذا ما ثبت عن سلفنا الّصاحل ؟

ن قلنا إلخواننا اجلزائرّيني و قلنا هنا أيضا حنن ال ننصح أحدا من املسلمني أن يرّشح نفسه ليكون حن الشيخ :

عضوا يف الربملان و عرفتم الّسبب فيما سبق من البيان جبانب هذا نقول إذا وجد هناك ناس من الّشباب املسلم 

المّية فأنا أرى و احلالة هذه أن ننتخب اجلنس رّشح نفسه نائبا يف الربملان مقابل أفراد آخرين من أحزاب غري إس

األّول ألنّنا إن مل ننتخبه جنح اجلنس اآلخر يعين من باب حتقيق أخّف الّضررين عرفت الفرق ال ننصح مسلما 

بأن يرّشح نفسه فإن أىب و رأى أّن هذا يعين فيه خري و رّشح نفسه فيجب علينا أن نرّشحه بديل أن نرّشح ذاك 

  لفاسق أو تلك املرأة الفاجرة و حنو ذلك .الكافر أو ا

سؤايل األخري هو سؤال يعين يف الّصالة , يعين مسعت فتوى لك و رّمبا أسأت فهمها ألّنين تناقشت مع  السائل :

و كانت صالة العشاء و أنا مسافر فقال يل إيّاد  ...األخ هاشم قلت له يعين ذات يوم دخلت إىل مسجد 

صّل معهم العشاء و انو املغرب و الرّكعة الثّالثة دون تشّهد ملا أصل للركعة الثالثة أسّلم  الذي يعمل مع أيب ليلى

ا قلت 
ّ
فأقوم و أكّرب و أدخل مع اإلمام يف الرّكعة الرّابعة ّمث يعين عندما يسّلم اإلمام أنا أمتم بركعة و أسّلم و مل

  . ...لألخ هاشم قال يل 



  حدة يعين بيكون صّليت العشاء ركعتني ؟ أو أربعة ؟عفوا تقول جتيء  بركعة وا الشيخ :

  يعين صّليت ثالث ركعات مع اإلمام .. السائل :

  ثالث ركعات املغرب ؟ الشيخ :

  نعم السائل :

  أنا أسألك أنت صّليت العشاء ركعتني أو أربعة ؟ الشيخ :

  ركعتني . السائل :

  طّيب ما اخلالف اّلذي جرى بينك و بني هاشم ؟ الشيخ :

فقال يل رّمبا ما هكذا يكون  ...أنا قلت له أنا هكذا مسعت الفتوى أو سألتك عن طريق اهلاتف أذكر  لسائل :ا

  خطأ ..

هو كذلك , أنت حينما صّليت املغرب ثالث ركعات و فارقت اإلمام يف الرّكعة الرّابعة جلست و  الشيخ :

  سّلمت خرجت من صالة املغرب .

  رّكعة الثّالثة ..فارقت اإلمام يف ال السائل :

أنا أتكّلم , صّليت املغرب ثالث ركعات و قمت و أدركت من صالة اإلمام ركعة , نويت أنت أن  الشيخ :

ا ّسلم قمت أنت و جئت بركعة ثانية و سّلمت .
ّ
  تصّلي العشاء فاإلمام مل

  نعم . السائل :

ا اقتديت باإلمام املقيم تنقلب صالت الشيخ :
ّ
ك إىل صالة مقيم ال فرق بينك يف هذه هذا خطأ ألّنك أنت مل

الّصورة و بني أّنك لو أدركت صالة العشاء مع اإلمام املقيم يف أّوهلا ماذا تفعل إذا دخلت املسجد و أقيمت 

صالة العشاء و أنت تريد أن تصّلي صالة العشاء اإلمام أحرم بالّصالة من هنا و أنت  أحرمت معه فحينما قام 

  م معه أم ال ؟للرّكعة الثّالثة تقو 

  أقوم معه . السائل :

طّيب , كذلك هنا أو قبل أن أقول لك كذلك هنا , ملاذا تقوم معه ألّنك اقتديت باإلمام املقيم و ال  الشيخ :

فرق حينذاك اقتديت باإلمام املقيم يف أّول الّصالة أو يف ثاين ركعة أو يف ثالث ركعة أو قبل الّسالم أقّل شيء هو 

م يف الّتشّهد قبل أن يسّلم جمّرد ما اقتديت باإلمام املقيم و أنت مسافر تنقلب صالتك من صالة أن تدرك اإلما

  واضح لعّلها ليست منتشرة عندكم ألّين أمسعها كثريا منكم هذا معناه .. ...مسافر إىل 

  أنا شاّب أدرس يف أوروبا . السائل :



  أعانك اهللا . الشيخ :

  يف جمتمع جاهلي كافر . و املصيبة أّنين أعيش السائل :

  اهللا أكرب . الشيخ :

  و يف اجلامعة ال تستطيع أن تتصّور ماذا جيري داخل اجلامعة . السائل :

  اهللا أكرب . الشيخ :

  ما هي نصيحتك ؟ السائل :

  و ماذا تدرس؟ -يضحك -نصيحيت , الّنجاة الّنجاة  الشيخ :

  أقّدم دراسات عليا على الكمبيوتر . السائل :

  يف الكمبيوتر , و كم سنة مضى عليك ؟ : الشيخ

  اآلن أنا عندي سّتة أشهر يف دراسة الّلغة الّسويديّة . السائل :

  و استطعت أن تعيش يف هذا اجلحيم ؟ الشيخ :

  أنا منعزل عن هذا اجلحيم . السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  منعزل ال أخرج كثريا السائل :

  كيف منعزل  الشيخ :

  ة إىل البيت أو إىل املسجد .من الّدراس السائل :

  أبو مالك : الّسويد شيخنا , تعترب أفسد بالد الّدنيا . أفسد بالد الّدنيا

  اهللا أكرب . الشيخ :

  أبو مالك : يعين كّل ما يتصّور العقل اإلنساين من فساد على وجه األرض و االحنراف يف الفساد موجود هناك .

اّلذي امسه الّداتا , هي أقوى دولة يف العامل هي تعترب الّدولة الثّالثة مع  و هي أقوى دولة يف هذا العلم السائل :

  أمريكا و اليابان هي الثالثة

  الظّاهر أنت يا أبا إيش أنت ؟ الشيخ :

  أبو عثمان . السائل :

  أبا عثمان ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :



  ا يقول األستاذ هنا أفسد بالد الّدنيا .فيبدو يا أبا عثمان أّنك ما كنت تعرف أّن هذه البالد كم الشيخ :

  كنت أعرف .  السائل :

  كنت تعرف ؟! اهللا أكرب . و كيف عرفت و احنرفت ؟  الشيخ :

  عندي صديق دكتور هناك هو مّهد يل الطّريق للّدراسة . السائل :

  ماذا تعين بكلمة متهيد . الشيخ :

  اجلامعة .هو جّهز يل وجد يل كّل الظّروف حّىت ألتحق ب السائل :

  أبو مالك : يعين االلتحاق هناك صعب ؟

  أي نعم . السائل :

  أبو مالك : فيّسر له االلتحاق . يعين يّسر له الّشرّ 

  أال ترى أّن هذا يدخل يف القاعدة الّسابقة الغاية تربّر الوسيلة ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

عد أن تتخرّج ماذا تتصّور سيكون عملك ؟ مشروعا أم غري يا اهللا , ال حول و ال قّوة إّال باهللا طّيب و ب الشيخ :

  مشروع ؟

  هذا عمل واجب علّي . السائل :

  ما أجبتين . الشيخ :

  مشروعا أنا أظّن . السائل :

  كيف مثال ؟ ستكون موّظف يف بنك مثال .  الشيخ :

  ال هذا ليس للبنك هذا لتسيري املؤّسسات و هذا شيء مفقود . السائل :

  تكن موظّفا ؟ ...أرجوك من دون شرح أنا ظننت أّنك ستكون موظّفا يف البنك قلت ال  ال الشيخ :

  أسّري معامل , تسيري املعامل و هذا  شيء مفقود . السائل :

  و هذه املعامل يعين ماشية بدون كمبيوتر؟ و ليس هلا عالقة بالبنوك . الشيخ :

الكمبيوتر اآلن من املمكن أن أّتصل باليابان بدون هاتف عن  ال توجد هلا عالقة بالبنوك , إّمنا بتطوير السائل :

طريق الكمبيوتر أنا أستطيع أن أتكّلم مع أّي شركة يف اليابان أو يف أمريكا بدون هاتف نستطيع أن نتكّلم أن 

  . ...يقّدم يل األسعار أو أّي شيء من هذا 

  ؟نعم هذا معلوم لكن أقول هل ستكون املعاملة مشروعة  الشيخ :



  نعم ملاذا ال تكون مشروعة ؟ السائل :

  هل تعلم أنت شركة قائمة على أساس شرعي ؟ الشيخ :

  ال ال يوجد شركة قائمة على أساس شرعي .  السائل :

  إذن مل سألتين مل ال يكون ؟ فقد عرفت مل ال يكون . الشيخ :

  ها ألوطاننا وألي دولة عربية.هذا شيء واجب علّي أن نأخذ كّل املعلومات من أوروبا و نقّدم السائل :

  . ...هذا صحيح بارك اهللا فيك لكن على البيان الّسابق بدون ما حيرق نفسه , بدون ما خيالف شرعه  الشيخ :

اآلن بالّسويد كّل شيء علمي , أداة علمّية حديثة أّول دولة تأخذها هي الّسويد و هي أغىن دولة يف  السائل :

ولة تتحّصل عليه الّسويد أنا آخذ منهم هذه البحوث وأقّدمها إىل بلدي , هناك العامل و كّل البحوث أّول د

  بعض الّشباب إخوة يربجمون يف املستقبل بأعمال للجزائر .

حنن قلنا بارك اهللا فيك كّل علم , آنفا قلنا و ما العهد عنك ببعيد كّل علم يستفيد منه املسلمون فهو  الشيخ :

  ملسلمني أمل نقل هذا ؟فرض كفاية حتصيله من بعض ا

  نعم . السائل :

فأنت اآلن تشرح هذه الّنقطة و تقول أفعل كذا و أقّدم للمسلمني نقول نعم و لكن بشرط أن ال نقع  الشيخ :

  يف خمالفة شرعّية فإذا كنت أنت ذاك الّرجل فأنت أنت .

  فبم تنصحين الّرجوع إىل الوطن ؟ السائل :

يعين أنت تتصّور الوضع اّلذي أنت تكون فيه , هل أنت موافق للّشرع أم خمالف  و اهللا أنت أدرى ألنّه الشيخ :

فإن كنت موافقا للّشرع فحّصل هذا العلم و كما قلت قّدمه إىل إخوانك املسلمني يف اجلزائر أّما إذا كنت خمالفا 

ابع . أهل مّكة أدرى بشعاا و للّشرع فالغاية ال تربّر الوسيلة فلذلك أنا ما أستطيع أقول لك يعين تابع أو ال تت

صاحب الّدار أدرى مبا فيها ّمث أنا أظّن أّن الّشباب املسلم املندفع لتحصيل العلوم العصريّة هو يف الواقع ذهنه 

فارغ من األحكام الّشرعّية منها مثال ال يعلمون أّن االستيطان يف بالد الكفر حرام . نادر جّدا من الّشباب إّال 

خري صار عنده شيء من العلم و الّتوعية و أّم يعلمون أنّه ال جيوز أن يسافروا ألمريكا , لربيطانيا , يف العصر األ

ما املقصود من جامع مبعىن  ( من جامع المشرك فهو مثله )للّسويد , إىل آخره ألّن الّرسول عليه الّسالم يقول 

أي خالطه و عاش معه  ( من جامع المشرك )لجامعات اجلنس ال. هي املخالطة اّليت كّنا ندندن حوهلا بالّنسبة ل

و  ( أنا بريء من كّل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين )فهو مثله و أوضح يف الّداللة معىن قوله عليه الّسالم 

  األحاديث ذا املعىن كثرية و كثرية جّدا ملاذا ؟ ألّن الطّبع سرّاق تفهمون هذا الكالم أظّن ؟ اإلنسان بّالشعور



كما يقولون يكسب أخالق من جيالسهم سواء كانت هذه األخالق حسنة أو كانت أخالقا سّيئة ولذلك 

جاءت األحاديث الّصحيحة ترتى و تدندن حول احلظض على جمالسة الّصاحلني و االبتعاد عن جمالسة الكّفار و 

 بائع المسك إّما أن يحذيك )( مثل الجليس الّصالح كمثل الفاسقني من ذلك قوله عليه الّصالة و الّسالم 

فأنت على كّل حال مستفيد منه إّما  ( و إّما أن تشّم منه رائحة طّيبة وإما أن تشتري منه )أي يعطيك ّجمانا 

 ...( و مثل الجليس ّجمانا و هذه أكرب فائدة و إّما أن تشّم منه و هذه أقّل فائدة و إّما أن تتبضع منه وتشرتي 

و هلذا و لبيان تأثري اتمع الفاسد على الّساكنني فيه جاء احلديث اّلذي البّد  ة كريحة )إّما أن تشّم منه رائح

( كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة و أّنكم أو على األقّل بعضكم مسع منه أو قرأه و هو قوله عليه الّسالم 

ب أي على متعّبد جاهل تسعين نفسا ثّم أراد أن يتوب إلى اهللا فسأل عن أعلم أهل األرض فدّل على راه

( فهل لي من توبة ؟ قال له مستنكرا فعلته قتلت تسعة و تسعين نفسا و فقال له أنا قّصيت كذا و كذا  )

فقطع رأسه و أكمل عدد املائة به لكن الّرجل خملص فلم يزل يسأل عن عامل فدّل  تسأل عن توبة ال توبة لك )

فس بغير حّق هل لي من توبة ؟ قال و من يحول بينك و بين ( إني قتلت مائة نعلى عامل فأتاه و قال له 

( فاخرج منها و اذهب إلى القرية الفالنّية الّصالح أهلها فانطلق هنا الّشاهد  الّتوبة و لكّنك بأرض سوء )

( فأرسل كّل يّدعي أنّه من حّقه   إليها في الّطريق جاءه الموت فتنازعته مالئكة الّرحمة و مالئكة العذاب )

هللا إليهم ملكا و قال لهم قيسوا ما بينه و بين كّل من القريتين الّتي خرج منها و الّتي قصد إليها فقاسوا ا

هذا مثال من تأثري اجلّو  فوجدوه أقرب إلى الّتي قصدها بميل الّرجل في مشيته فتولّته مالئكة الّرحمة )

ا وطبّـّيا متاما و لذلك قال عليه الّسالم بالّنسبة للطّاعون الفاسد , اجلّو الفاسد معنويّا و خلقّيا كاجلّو الفاسد ماديّ 

فأنتم اآلن تدخلون األرض املطعونة و هذا الطّعن أخطر من  ( وإذا سمعتم بالطّاعون في أرض فال تدخلوها )

, يف سبيل  ذاك بكثري و كثري جّدا يف سبيل ماذا ؟ أّوال أنا أقول ليس يف سبيل اهللا يقينا إّال أفرادا قليلني جّدا

(( و من يّتق اهللا يجعل له مخرجا و الطعام والشراب فقط يف سبيل احلصول على الطّعام و الّشراب ما شاء اهللا 

فلذلك ينبغي على املسلمني أن يلزموا بالدهم و أوطام و أن ال خيرج عنها إّال  يرزقه من حيث ال يحتسب ))

موبوءة فإّما أن يتحّصنوا متاما كما يفعل املمّرضون إذا دخلوا أرضا لضرورة و أّم إذا اضطّروا للخروج إىل بالد 

موبوءة ماذا يفعلون ؟ جتدوم حيتاطون باإلبر و باحلقن و بالكّمامات و ما شابه ذلك كّل هذا يف سبيل احملافظة 

ادية إّال ثلث و لعّل على سالمة اجلسم فاحملافظة على سالمة القلب و اخللق أهّم و أهّم بكثري , اآلن الّساعة احل

يف هذا القدر كفاية و خباّصة أّن أمامنا و ال نقول أمامكم فأنتم قوم سفر , أمامنا حنن الّصيام أّما أنتم فلكم 

  اخليار من شاء صام و من شاء أفطر هكذا قال عليه الّسالم .



  . ...سائل آخر : و اهللا يا شيخ الّشعب اجلزائري اشتاق إىل رؤيتكم 

  هللا يبارك فيكم لو كنت أرى جواز الّصورة من أجل إرواء الغليل كنت قّدمت لكم صورة .ا الشيخ :

  سائل آخر : شيخ نقّدم لكم دعوة إىل اجلزائر ووجودكم هناك يفيد و يفيد جّدا وهذا مطلب و نلّح يف الطّلب 

م وّجهوا إلينا مثل هذا الطّلب جزاكم اهللا خريا هذا طلب يتكّرر و كثري من إخواننا الطّّيبني من أمثالك الشيخ :

  لكن قلت يف الّصيف ضّيعت الّلنب مضى مضى الوقت 

  " أال ليت الّشباب يعود يوما         ألريه ما فعل املشيب "

  وسبحانك الّلهّم و حبمدك أشهد أن ال إله إالّ أنت أستغفرك و أتوب إليك .

  جزاك اهللا خريا . السائل :


